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This week we continued our Chanukah celebrationsparents and children enjoyed a full and rich holiday
program!
The students switched stations in the festive
holiday atmosphereLatkes - from peeling and grating of the potatoes to
frying the latkes!

בס"ד

 הורים וילדים נהנו מתוכנית-השבוע המשכנו בחגיגות החנוכה
!מלאה ועשירה לחג
-התלמידים עברו בין תחנות באוירת החג
 החל משלב קילוף תפוחי האדמה וגירודם וכלה- הכנת לביבות
!בטיגון הלביבות

Singing and dancing - ריקודים ושירים לחג

Games, riddles and holiday stories- חידות וסיפורים לחג,משחקים היתוליים

Making edible Menorah-

Later parents and students enjoyed an olive oil
making, hands on, demonstration and even lit the
menorah with the oil the extracted!

While the kids are in class, the parents enjoyed social
and educational time together. They started the day
with Galit Greenfield chocolate workshop, teaching
the parents how to make festive chocolate treats.
The parents gift wrap the treat they made for the kids
.and added holiday greetings
Thank you Galit for donating the chocolate, for taking
the time to prepare and guide the parents
workshop.

We ended of the day all together, guests and
students, in a festive morning gathering with a holiday
trivia, songs, prayer and raising the Israeli flag.
It was a fun and exciting and heartwarming way to

-הכנת חנוכיה אכילה

בהמשך ההורים והתלמידים נהנו
 בה הם למדו,מסדנת הכנת שמן זית
והשתתפו בתהליך הכנת השמן ואף
!הדליקו חנוכיה עם השמן שהם ייצרו

 את היום פתחו ההורים-ההורים נהנו ממפגש חברתי ולימודי
 גלית לימדה את ההורים.בסדנת שוקולד עם גלית גרינפילד
 את החטיפים ההורים ארזו.כיצד להכין חטיפים חגיגיים משוקולד
 תודה לגלית על תרומת.כמתנות לילדים וצרפו אליהם ברכת חג
. על ההכנות ועל הנחיית הסדנה,השוקולד
,בהמשך ההורים למדו רעיונות חדשים ומעניינים מחג החנוכה
.עם הרב שרמן

בסוף היום נפגשו כל האורחים והתלמידים לריכוז בוקר חגיגי עם
. תפילה והנפת דגל ישראל, שירים,חידון לחג

celebrate Chanukkah with all Maccabim families!!!
Thanks to all our guests, who came and enriched our
holiday celebration.

היה כל כך מהנה ומרגש לחגוג את חג החנוכה עם כל
משפחות מכבים!!!! תודה לכל האורחים שהגיעו והעשירו את
.אוירת החג

Here are pictures of Maccabim kids lighting Hanukkah
Menorahs at home:

:הנה תמונות של ילדי מכבים מדליקים חנוכיות בבית

We also like to thank SimchaEvents production team
who volunteer to help us by setting the special lighting  על שנרתמתם לעזור לנוSimchaEvents תודה לצוות ההפקות
בהתנדבות עם התאורה המיוחדת באולם הספורט וההגברה
and sound in the gymnasium.
! הייתם מצויינים.לארוע
You were excellent!

School Announcements:
Winter break - school will be close on 12/23, 12/30
due to winter break.
Payment for security guard- Many families have
responded to the new security challenge and
participated in a $50 per student fee for our school
security guard. Families that have not yet joined the
effort are asked to do so as soon as possible.

This week there are no homework due to Chanukah
events.
A bright and wonderful week,
Lior Kakon

:הודעות בית ספריות
 בית הספר יהיה סגור לרגל חופשת החורף:חופשת החורף

.12/30 ,12/23 :בתאריכים

 משפחות רבות נענו לאתגר החדש-תשלום עבור שמירה
 עבור, לתלמיד$50 בנושא הביטחון והשתתפו בתשלום בסך
 משפחות שעדיין לא נרתמו למאמץ.מאבטח לבית הספר
.מתבקשות לעשות זאת בהקדם
.השבוע אין שיעורי בית לרגל ארועי החנוכה
,שבוע מואר ונהדר
ליאור קקון

